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Čtvrtkař Pavel Maslák a mílař Jakub Holuša 
jsou halovými mistry Evropy 

 
 
 
 

 

Setkání Olympsportu se uskuteční 11. dubna 2015 v Praze 
 

 
 

Katalog zimní aukce Olympsportu jako příloha Zpravodaje.  
Aukce končí 5. dubna 2015! 
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Z P R Á V Y  Z  V E D E N Í  
 

 

Bedřich Polák - 85 let  
 

       Znám osobně a docela dobře několik Poláků s velkým i 
malým „P“, v ětšina je mými dobrými přáteli a když to 
proberu, vyniká mezi nimi jeden, kterému chci věnovat 
dnešních pár řádek. Je to Polák s velkým P, slyšící i na jméno 
Bedřich, Béda nebo chcete-li Béďa. Znám se s ním drahně let, 
přibližn ě řečeno asi padesát a začátky našeho kamarádství se 
mi promítají n ěkam ke vzniku instituce, nazývané všeobecně 
Olympsport. Za ty roky jsme spolu prožili mnohé a vzpomínek 
na některé historky je „n ěurekom“. Tedy hodně. Bojovali jsme 
spolu proti lidské blbosti, proti těm, kteří bojovali zase proti 
nám a ať už tak, či onak, vždycky to byly boje, alespoň z naší 
strany, fair play, na které se nezapomíná. 
       Bedřich je člověk, který vždycky věděl, co chce. Jestliže si něco usmyslí, jde za tím s plným 
úsilím a jde-li o nějaké přesvědčování kohokoliv o čemkoliv, nechá se  klidně dvacetkrát za sebou 
vyhodit, vleze dovnitř po jednadvacáté oknem a o své pravdě ho přesvědčí.  Občas bývá velice 
svébytný a říká věci takové, jaké jsou. Na své by si zde přišlo pořekadlo o zobáku a jeho růstu. I na 
to jsem si časem zvykl a způsob jeho jednání i vyjadřování mi není cizí. A proč Vám tohle všechno 
říkám? No, důvod je jednoduchý, Beďa oslavil 85 let pobytu v tomto slzavém údolí.  
       Že mu já přeju do dalších let jen to dobré, pevné zdraví a vůbec všechno to, co se při 
podobných výročích říká je samozřejmé a on to dobře ví.  
                                                                                                               UPŘÍMN Ě Jarda PETRÁSEK 
                                                                                                                  foto převzato z www.kf0015.cz 
    

J a r n í  s e t k á n í  O l y m p s p o r t u  v  P r a z e  
 

Jarní setkání uspořádá Olympsport v Praze. Tradičně se bude konat v zasedací místnosti Českého 
střeleckého svazu ve IV. patře, v Praze–Holešovicích,  U Pergamenky 3 a naším hostitelem bude 
místopředseda Olympsportu Láďa Janoušek. Ze stanice metra Nádraží Holešovice je to jedna stanice 
tramvají a vystupuje se na Ortenově náměstí. Více Vám přiblíží přiložená mapka.  

A to nejdůležitější – termín: sobota 11. dubna 2015. 

Setkání začíná v 8 hodin výměnnou burzou, poté následuje od 10 hodin vlastní program jednání. 
K setkání bude připraven příležitostný štoček ve výplatním strojku Postalia, který bude používán 
v den setkání na dosud nespecifikované poště v Praze.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týden po našem setkání v Praze se koná ve dnech 17.-18. 4. 
2015 (pátek, sobota) v pavilonu A3 na Brněnském výstavišti 
tradiční setkání sběratelů. Po oba dny bude pavilon přístupný 
od 9 do 17.30 hod. Vstupné na jeden den stojí 20 Kč.     
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ZEMŘEL BOB FARLEY 
předseda britské sesterské společnosti SOC,  
náhle odešla jedna 
z největších osobností 
světové sportovní 
filatelie  
 

 

S hlubokým smutkem 

oznamujeme úmrtí   

Roberta "Boba" Farleyho,  

který zemřel klidně ve spánku 

16. ledna 2015. 
 

 

S ohromným smutkem Vás 

musím informovat, že nás 

navždy opustil náš předseda a  vydavatel Bob Farley, který 

podlehl srdečnímu infarktu v mladém věku nedožitých 59 

let. Je to osobní tragedie pro jeho manželku Brendu a dceru 

Sarah. 
 

Bob byl výjimečný předseda naší společnosti, ohromný 

sběratel, a víc než to; on byl pedantský, důkladný, a 

perfekcionistický. Jeho význam a veškerá sběratelská 

činnost nebyla jen ve sbírání olympijských známek, studia 

poštovní historie a pohlednic, ale v osobním navštěvování 

her, setkávání se sběrateli z jiných zemí, porovnávající a 

zaznamenávající informace a jejich šíření prostřednictvím 

článků a publikací. Spolupracoval těsně s klíčovými členy 

našich sesterských společností a se sběrateli v 

pořadatelských zemích od Calgary 1988 až po Soči 2014. 

Snažil se vytvořit ze SOC organizaci, která předá svým 

členům všechny potřebné údaje pro tvorbu jejich sbírek a 

exponátů. Přiznejme, že v této své snaze uspěl. Stal se 

členem komise sběratelů při MOV a pracoval neúnavně i při 

přípravách Olympexu 2012.  
Dopad jeho úmrtí pro SOC je velice vážný, náhle jsme bez 

předsedy a hlavního autora a vydavatele našeho 

zpravodaje. Uprostřed února uspořádáme mimořádnou 

 výborovou schůzi, při které budeme rozhodovat jak dál.     

                                                                                 Bob Wilcook 

2011 – Hellendorf (Německo)‚ setkání OS a IMOS, 
           s Peterem Osuským a Thomasem Lippertem         
2012 – Atheny (Řecko) s Pepíkem Kočím 
2012 – Mamer (Lucembursko) s Thomase Lippertem 
2014 – Lausanne (Švýcarsko) s kolegou Bobem    
           Wilcookem 

Jsou zprávy, které potěší a zprávy, které 
zarmoutí. Potom existuje ještě jedna kategorie, 
to jsou zprávy, které zarmoutí a šokují. K nim 
patří rozhodně tato. S Bobem jsem absolvoval 
šest Olymphilexů, počínaje rokem 1992 v 
Barceloně, řadu World Fair v Lausanne i jinde, 
Byl v Praze při Session IOC, zúčastnil se naší 
společné akce s přáteli z německého IMOS na 
německo-české hranici při připomenutí výročí 
přenosu olympijského ohně 1936 a byl i členem 
komise MOV, připravující založení nové střešní 
organizace olympijských sběratelů. Po celou tu 
dobu jsme byli v písemném kontaktu a moji 
knihovnu zdobí několik titulů, psaných jeho 
rukou. 
Na něho samozřejmě nemohu nikdy zapomenout 
a řadím jej do kategorie zahraničních přátel 
nejvěrnějších. 
Věřím, že i Vy, kteří jste jej znali, jej budete 
mít zařazeného do podobné kategorie a 
společně na něho nikdy nezapomeneme! 
                                                                         Jarda Petrásek  
 
 Vzpomínky redaktora Zpravodaje na Boba Farleye  
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N o v i n k y  O l y m p s p o r t u  a  Č e s k é  p o š t y  
 

 

TENNIS HALL of FAME  
Zkusíte-li přeložit dnešní druhou polovinu titulku, 
vyjde vám zřejmě Tenisová síň slávy nebo Síň 
tenisové slávy. Musím se přiznat, že jsem 
„vylepšil“ tento název o slovo „tenis“. Slovní 
spojení síň slávy a některý druh sportu je velice 
běžné a pomalu už neexistuje sport, který by 
svoji Hall of Fame 
neměl. Vznik Hall of Fame se rozmohl v první 
polovině minulého století, kdy začaly být 
zakládané tyto „síně slávy“ s různou náplní 
činnosti. V podstatě jde o to, že pro určitý okruh 
věcí nebo lidí někdo založí cosi, co by Čech 
nazval muzeum. Existují tak třeba síně slávy pro 
kytky, pro zvířata, pro hasiče, druhy tanců 
(třeba Polka Hall of Fame), no a také pro 
jednotlivé druhy sportů.  
Nejstarší sportovní síně slávy byly založené pro 
baseball, golf a lední hokej. Některé sporty mají 
svých Hall of Fame založeno více než jednu. 
Suvereně největší zastoupení má baseball, kde 
jsem napočítal síní slávy více než třicet. 
Basketbalová Hall of Fame pamatuje ještě i 
svého zakladatele, profesora tělocviku na 
universitě ve Springfieldu, stát Massachusets, 
pana Naismithe. Nás ovšem dnes zajímá jiný 
sport. Sice také s míčem, ale podstatně 
mrňavějším. Zato v něm však naše reprezentace 
dosahuje úspěchů, nad kterými kroutí hlavou 
celý svět. Jeho sídlo je na Rhode Island, což je 
kousek od New Yorku. 
O jaký že to sport se jedná? Řeknu Vám, že 
prvním z našich rodáků, který byl do této síně 
slávy zařazen byl jistý Jarda Drobný. Ten se 
vyznačoval jedinečností hned ve dvou sportech. 
Jednak jako mistr světa v ledním hokeji, ale také 
byl prvním z našich vítězů ve Wimbledonu. To 
ovšem již jako zástupce barev Egypta, za který 
startoval po svém útěku z republiky. Tak tedy 
Tennis Hall Of Fame. Síň tenisové slávy byla 
založena v roce 1954-55 v americkém městě 
Newport ve státě Rhode Island. 
Postupem doby byli do Tenisové síně slávy 
zařazeni také naši tenisté: 
 
Jaroslav Drobný     1983 
Jan Kodeš         1990 
Hana Mandlíková  1994 
Martina Navrátilová 2000 
Ivan Lendl   2001 
Jana Novotná  2005 
Karel Koželuh  2006 
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Je jich tedy zatím celkem sedm. Sedm osobností 
tenisové éry, na kterou můžeme být rozhodně 
pyšní. Osmým do party je areál v Newportu, 
který se na popud našeho člena, Honzy Kodeše 
stal osmým námětem pro osm nových známek 
známkového sešitku, který vydala Česká pošta 
s.p. jako své vlastní známky. Náklad byl silně 
omezen, známky se nedostaly ani do novinkové 
služby a snad jenom díky konexím jsme získali 
60 těchto známkových sešitků pro novinkovou 
službu Olympsportu. Dvacet sešitků bylo 
ponecháno neroztrhaných vcelku a ze čtyřiceti 
sešitků byly připravené sady obálek s přítisky a 
známky na ně vylepené byly oraženy PR k 
60.výročí založení Hall of Fame v Newportu. 
 
Z členů našeho abonamentu se o celé sešitky 
přihlásilo 23 účastníků, tedy o tři více a 
komplety obálek objednalo 32 abonentů. 
Objednávky vyřizoval Jirka Hampl podle pořadí 
jak mu došly. Bohužel se tedy nedostane na tři 
zájemce o sešitky neroztrhané a objednat je 
ještě možné komplety obálek. Těch má k 

dispozici Jirka osm, takže neváhejte. Pro ty co 
si obálky neobjednali a neměli by pak ani 
příležitostné razítko, pro ně jsme připravili tisk 
tohoto razítka na CDVp.               –jp- 
 

Jaroslav Drobný  
*12. října 1921, Praha 
+13. září 2001, Londýn 
amatérský tenista a hokejista 
českého původu. Na MS v led-
ním hokeji 1947 konaném v 
Praze pomohl týmu získat 
první zlatou medaili. Startoval 
také na ZOH 1948, kde 
Čechoslováci vybojovali stří-
bro. Od roku 1949 do roku 1959 byl egyptským 
občanem, v roce 1959 získal anglické státní 
občanství a ve Velké Británii, kde byl ženatý, 
zemřel v roce 2001. V roce 1997 byl uveden do 
Síně slávy IIHF. Reprezentoval Československo 
v Davis Cupu, kde držel rekord v počtu 11 ví-
tězství ve čtyřhře spolu s Vladimírem Černíkem 
(rekord překonali až Štěpánek s Berdychem).  
Triumfy v Grand Slamu:  
French Open dvouhra 1951, 1952   
                   čtyřhra 1948, mix 1948  
                   finalista dvouhry 1946,1948,1950  
                   finalista čtyřhry 1950 
Wimbledon   dvouhra 1954.  
                   finalista dvouhry 1949, 1952 
                   finalista čtyřhy 1951. 
Australian Open finalista čtyřhry 1950 
 

Jan Kodeš 
* 1. března 1946, Praha  
profesionální tenista, jeden z 
nejlepších československých 
tenistů historie, který 
reprezentoval v letech 1964–
1980. Byl členem vítězného 
družstva ČSSR v Davisově po-
háru roku 1980. Stal se čes-
koslovenským sportovcem roku 
1973. Čtyřikrát se zúčastnil závěrečného 
Turnaje mistrů – Grand Prix (1970–1973), 
jednou závěrečného turnaje WCT finále 
(Světového mistrovství v tenise, 1974). V 
letech 1982–1987 byl nehrajícím kapitánem 
Daviscupového týmu. A v letech 1994–1998 
zastával funkci prezidenta Českého tenisového 
svazu. V anketě Sportovec roku 2011 byl 
uveden mezi české sportovní legendy, když 
získal Cenu Emila Zátopka.  
Triumfy v Grand Slamu: 
French Open dvouhra 1970, 1971.  
                   finalista čtyřhry 1977 
Wimbledon   dvouhra 1973 
US Open      finalista dvouhry 1971, 1973 
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Čtvrtého grandslamu Australian Open se nikdy 
nezúčastnil. 
Nejvyšší postavení na žebříčku: 4 

 
Hana Mandlíková 
* 19.2.1962, Praha 
československá a od roku 1988 
také australská profesionální 
tenistka. Patřila mezi nejlepší 
hráčky světa. Členka vítězného 
týmu ČSSR ve Fed cupu v 
letech 1983, 1984 a 1985, 
později nehrající kapitánka 
českého Fedcupového týmu. 
Hráčskou kariéru ukončila v roce 1990.   
Triumfy v Grand Slamu: 
French Open dvouhra 1981  
                   finalistka čtyřhry 1984 
Wimbledon   finalistka dvouhry 1981, 1986          
                   finalistka čtyřhry 1986  
US Open      dvouhra 1985, čtyřhra 1989  
                   finalistka dvouhry 1971, 1973 
                   finalistka čtyřhry 1986  
Australian Open dvouhra 1980, 1987  
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA: 3 

 
Martina Navrátilová 
* 18.10.1956, Praha 
bývalá československá a 
později americká tenistka, mezi 
lety 1978–1987 světová 
tenisová jednička po dobu 332 
týdnů, což je druhé nejdelší 
období na 1. místě žebříčku 
WTA (po Steffi Grafové). Je 
považována za jednu z 
nejlepších tenistek všech dob. Celkem vyhrála 
59 grandslamových turnajů dvouher, 31 
ženských a 10 smíšených čtyřher, což ji v rámci 
otevřené éry řadí na 1. místo. Mezi všemi tenisty 
drží absolutní rekord v počtu vyhraných turnajů, 
a to 167 ve dvouhře a 177 ve čtyřhře. Je jednou 
ze tří tenistek historie (vedle Margaret Courtové 
a Doris Hartové), které mají kompletní sadu 
grandslamových titulů ze všech soutěží všech 
čtyř Grand Slamů. 
V roce 1975 emigrovala do USA a v roce 1981 se 
stala americkou občankou, české státní 
občanství obdržela zpět v lednu 2008. 
Celkem čtyřikrát vyhrála Fed Cup, z toho jednou 
za Československo a třikrát za USA. 
Tituly v Grand Slamu: 
Australian Open dvouhra 1981, 1983, 1985, 
čtyřhra 1980, 1982-85, 1987-89, mix 2003 
French Open dvouhra 1982, 1984, čtyřhra 1975, 
1982, 1984-88, mix 1974, 1985 

Wimbledon dvouhra 1978-79, 1982-97, 1990, 
čtyřhra 1976, 1979, 1981-84, 1986, mix 1985, 
1993, 1995, 2003 
US Open dvouhra 1983-84, 1986-87, čtyřhra 
1977-78, 1980, 1983-84, 1986-87, 1989-90, 
mix 1985, 1987, 2006 
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA: 1 
 

Ivan Lendl 
*7.3.1960, Ostrava  
tenisový trenér a bývalý pro-
fesionální tenista, který repre-
zentoval Československo a po 
získání amerického občanství 
také Spojené státy. Je 
nejlepším českým mužským 
tenistou historie. V 80. letech 
20. století patřil mezi nejdo-
minantnější tenisty a 270 týdnů pobýval na 
špici světového tenisového žebříčku ATP. 
V roce 1980 pomohl k vítězství ČSSR v Davis 
Cupu. V roce 1986 emigroval do Spojených 
států.  
Vyhrál osm grandslamových titulů ve dvouhře. 
Probojoval se celkem do 19 grandslamových 
finále, což byl v té době rekord mezi muži, 
který byl až v roce 2009 překonán Rogerem 
Federerem. 
Triumfy v Grand Slamu: (vše dvouhra) 
Australian Open 1989-90, finalista 1983, 1991  
French Open dvouhra 1984, 1986-87,  
                   finalista 1981, 1985 
Wimbledon finalista 1986-87  
US Open 1985-87, finalista 1982-84, 1988-89  
Nejvyšší postavení na žebříčku ATP: 1 
 

Jana Novotná 
*2.10.1968, Brno 
česká tenisová trenérka, 
bývalá profesionální tenistka 
a světová jednička v ženské 
čtyřhře, která hrála na okruhu 
WTA v letech 1987 až 1999. 
Na turnajích WTA vyhrála 24 
turnajů ve dvouhře, 76 ve 
čtyřhře a 4 ve smíšené čtyř-
hře. Dohromady vyhrála 100 turnajů WTA, 
čímž je jednou ze sedmi tenistek historie, jež 
dosáhly 100 a více titulů WTA.  
Roku 1994 vyhrála s Petrem Kordou pro 
Českou republiku Hopmanův pohár.  
V týmových soutěžích vyhrála v roce 1988 
s československým týmem Fed Cup v roce 
1988. Na letních olympijských hrách získala 
dvě stříbrné medaile v ženské čtyřhře (LOH 
1988 a LOH 1996) a bronzovou medaili v 
ženské dvouhře (LOH 1996). Sportovní kariéru 
ukončila v roce 1999. 
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Triumfy v Grand Slamu: 
Australian Open čtyřhra 1990, 1995,  
                       finalistka čtyřhry 1991  
French Open     čtyřhra 1990-91, 1998 
                       finalistka čtyřhry 1993, 1995 
Wimbledon       dvouhra 1998,  
                       finalistka dvouhry 1993, 1997,  
                       čtyřhra 1989-90, 1995, 1998,  
                       finalistka čtyřhry 1991-94  
US Open čtyřhra 1994, 1997-8,  
             finalistka čtyřhry 1990-92, 1996  
Nejvyšší postavení na žebříčku WTA dvouhra: 2 
 

Karel Koželuh 
*7.3.1895, Praha 
+27.4.1950, Klánovice 
československý všestranný 
sportovec. Československo 
reprezentoval velmi úspěšně 
v tenise, ledním hokeji a oblé-
kl též fotbalový reprezentační 
dres. 
 

V kopané reprezentoval Rakousko (1917) a 
v roce 1923 si připsal také dva starty za 
československou fotbalovou reprezentaci, 
vstřelil jeden gól. Ve stejném roce již 
reprezentoval i na mistrovství Evropy v ledním 
hokeji, kde se dočkal třetího místa. Na zisku 
hokejového titulu mistra Evropy se pak podílel 
v roce 1925 gólem, kterým rozhodl klíčový 
zápas se Švýcary.  
V letech 1925 a 1930 se stal profesionálním 
mistrem světa a v roce 1932 vyhrál Evropskou 
profesionální soutěž. Podobné tituly získával 
dále na mezinárodních mistrovstvích ve Francii 
(šestkrát 1925-30) a  v  USA (třikrát 1929, 
1932, 1937). Souběžně již také trénoval hráče 
v klubu I. ČLTK Praha. V letech 1947 až 1949 
byl nehrajícím kapitánem československého 
daviscupového týmu. Zemřel při autonehodě, 
když se vracel do Klánovic, kde bydlel. 
Vzhledem k "profesionálnímu statutu" nebylo 
Koželuhovi nikdy umožněno hrát amatérské 
události, jako byly v té době Wimbledon či 
národní mistrovství USA. 

 
Zimní národní sportovní hry zaměstnanců 
České pošty, Harrachov v Krkonoších, 
Pardubice 2 
 

Příležitostné poštovní razítko s textem "Zimní národní sportovní hry 
zaměstnanců České pošty, Harrachov v Krkonoších, Pardubice 2" a s 
vyobrazeným sněhulákem na lyžích, číslem 21 na zádech a logem České 
pošty k příležitosti XXI. zimních sportovních her zaměstnanců České 
pošty s.p. používala příležitostná poštovní přepážka v hotelu Fit & Fun 
v Harrachově ve dnech 24.-26.1.2015. Autorem výtvarného návrhu je 
Ivo Štěpánek.                                             –jpb- 
                                                                         

Ester Ledecká  
mistryní světa ve snowboardingu 
 

Mistrovství světa v akrobatickém lyžování 2015 
v rakouském Kreischbergu nám přineslo titul mistryně 
světa pro všestrannou lyžařku Ester Ledeckou, dceru 
známého zpěváka Janka Ledeckého a vnučku hokejového 
mistra světa Jana Klapáče, a to ve snowboardingu, v 
disciplině paralelní slalom. SR bylo používané na poště 
Praha 6 ve středu 25.2. 2015. To už se zase vracíme ke klasice v dodání, razítko a CDVp není 
potřeba zvláště objednávat, dostanou je všichni členové novinkové služby.               –jp- 
 

Praha 2015 EUROPEAN ATHLETICS  
INDOOR CHAMPIONSHIPS 
 

Praha hostila ve dnech 5.-8.3.2015 první velkou sportovní akci 
letošního roku u nás (dále se chystá MS v ledním hokeji a ME 
v kopané hráčů do 21 let), a to 33. ME v halové atletice. Šampionát 
se vydařil a byl dobrou reklamou nejen pro organizátory, ale i Prahu 
a celou republiku. Mistrovství Evropy mělo i dobrou sportovní úroveň, 
ke které přispěli i naši atleti a atletky. Šest cenných kovů a čtvrté místo v pořadí zemí mluví za vše. 



 
8 

Mistry Evropy se stali běžci Pavel Maslák na trati 400 m a Jakub Holuša na trati 1500 m. Stříbro 
překvapivě získal Radek Juška v dálce. Bronzové medaile pak Eliška Klučinová v pětiboji, Ladislav 
Prášil v kouli a v poslední disciplíně šampionátu mužská štafeta 4x400m ve složení Daniel Němeček, 
Patrik Šorm, Jan Tesař, Pavel Maslák.   
Česká pošta k příležitosti Halového mistrovství Evropy v atletice 2015 vytvořila ruční příležitostné 
poštovní razítko s textem "Praha 2015 EUROPEAN ATHLETICS INDOOR CHAMPIONSHIPS" a s 
vyobrazeným logem HME, které používala pošta Praha 1 ve dnech 5.-8. 3. 2015. Autorem návrhu je 
náš předseda Jaroslav Petrásek, rytcem Karel Pavlíček.                                  –jpb- 
 

 

Z I M N Í  A U K C E  
 

A je to zase tady! Neříkejte, že nevíte co? No přece další kolo našeho „Písemného prodeje“. 
Tentokrát si přijdete skutečně na své, protože v naší nabídce je rovných 700 položek (přes 1600 
materiálů). A protože tam nejsou jenom materiály sportovní, nezapomeňte nabídnout náš katalog i 
Vašim přátelům ve Vašem filatelistickém klubu. Na své si přijdou sběratelé „sokolských“ materiálů a 
s nimi i „pohledáři“ i „celináři“. Z olympijských materiálů tentokrát převažuje Nagano a Atlanta.  
Najdete tam ovšem i množství materiálů k jednotlivým sportovním disciplinám (vyznačeno tučně). 
Katalog nabízených položek již je na webu, takže hledat můžete na adrese: www.olymp-sport.cz pod 
heslem „Písemný prodej“ nebo přímo na titulní straně. Kdo má mailovou adresu, obdržel katalog v 
elektronické verzi a nyní je přílohou Zpravodaje také písemná podoba aukčního katalogu OS. 
Uzávěrka Vašich nabídek bude neodvratně v neděli 5.dubna ve 24.00 hod. Poznamenáte-li k Vaší 
nabídce, že budete v Praze na setkání OS v sobotu 11.4.2015, tak Vám tam získané položky 
přivezeme. Při podávání Vaší nabídky můžete využít on-line způsob nabídnutý přímo v katalogu 
položek nebo zasláním e-mailem na adresu olympsport@gmail.com. Případně obyčejným dopisem 
na adresu: OLYMPSPORT, Zborovská 102, CZ 28201, Český Brod. Povšimněte si nové adresy 
Olympsportu včetně nového PSČ. Již tedy nepoužíváme adresu s PO Boxem!  
Týden a dva dny před ukončením budou na webu uvedeny druhé nejvyšší příhozy (při více 
nabídkách) nebo vyvolávací cena (při jedné nabídce), takže budete moci svůj příhoz navýšit.  
Případné telefonické dotazy na 739033170 nebo 321622389 (Petrásek) a 602365856 (Diviš).  
Takže už mi nezbývá než Vám popřát dobrý lov, ať získáte pěkné přírůstky do Vašich sbírek. Hojná 
účast také odmění práci organizátorů této akce. 
 

 

A  C O  N Á S  J E Š T Ě  Č E K Á  D A L Š Í H O ?  
 

Zima a jaro byly, jsou a doufejme, že i nadále 
budou velice úspěšné! Atletika, lyžování, 
rychlobruslení, biathlon, tenis, doufejme, že i 
hokej a další sporty, tam všude sklízíme řadu 
znamenitých úspěchů. Novinky Olympsportu a 
České pošty jsou prezentovány výše. Nová 
známka nám vyjde k MS v hokeji, pochopitelně 
s FDC a PR1 a nám nezbývá, než si přidat ještě 
PR a další CDVp (návrh známky a přítisk na FDC viz reprodukce).  
Basketbalistky USK Praha postoupily do evropského finale Final four a byly také pověřené 
uspořádáním tohoto turnaje. Asi dojde i na mistry Evropy Masláka a Holušu nebo na biatlonisty. 
Nechte se také trošku překvapit.                                                                                     -jp- 
 
Ve výčtu úspěchů našich sportovců nesmíme zapomenout na bronz Šárky Záhrobské ve slalomu z 43. 
světového šampionátu v alpském lyžování, který probíhal od 2. do 15. února 2015 v amerických zimních 
střediscích Vail a Beaver Creek, ležících v hornatém Coloradu.   
Své první velké medaile ze světových šampionátů bronzové hodnoty vybojovala rychlobruslařka Karolína 
Erbanová. První bronz získala na trati 1000 m na mistrovství světa v rychlobruslení na jednotlivých tratích 
2015, které se konalo ve dnech 12.–15. února 2015 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském 
Heerenveenu. Druhý cenný kov přidala z Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015, které se 
uskutečnilo ve dnech 28. února a 1. března 2015 v rychlobruslařské hale Ledovyj dvorec Alau v kazašské 
Astaně.  
Po pěti letech získala titul světové šampionky v rychlobruslařském víceboji Martina Sáblíková, která po 
vynikajícím výkonu 8. března 2015 zaslouženě stanula na nejvyšší stupni v hale Olympic Oval v kanadském 
Calgary. Představte si, že se jednalo již o 109. šampionát mužů a 73. šampionát žen.  
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Na svém zřejmě posledním mistrovství světa směřoval běžec na lyžich Lukáš Bauer vše k závodu na 50 km 
klasicky s hromadným startem. Maratonský závod se jel až poslední den falunského šampionátu 2. března 2015 
a Lukáš Bauer předvedl výkon před kterým je třeba smeknout klobouk. Ve finiši, který není jeho nejsilnější 
stránkou, prohrál jen s fenomenálním Norem Northugem a bral bronz. Ostatní výsledky našich běžců a běžkyň 
zůstaly daleko za lukášovým úspěchem. Vkrádá se otázka. Jak dlouho budeme čekat na další medaili z MS 
v klasickém lyžování? Kde jsou noví Bauerové či nové Neumanové?  
Ještě, že máme v bílé stopě také biatlonisty. Ti patří do úzké světové špičky a své postavení potvrdili i svými 
výsledky na 47. mistrovství světa 2015, které se konalo ve dnech 5.-15. března ve finském Kontiolahti. Zlato 
ve smíšené štafetě vybojovalo kvarteto Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej 
Moravec, stříbrné medaile přidali Gabriela Soukalová ve vytvrvalostním závodě a Ondřej Moravec v závodě 
s hromadným startem. Ondřej Moravec zkompletoval svoji sbírku ziskem bronzové medaile v posledním 
závodě šampionátu s hromadným startem. Ve výčtu úspěchů nesmíme zapomenout na řadu umístění v TOP 10. 
Snad nás jen trochu zarmoutila ženská štafeta, od které po předchozích úspěších každý čekal medaili.  
Když vše uvedené shrneme, tak naši sportovci měli bohaté žně již v zimě. 
Když se podíváme dále ve Zpravodaji, kolik filatelistického materiálu vydala Slovenská pošta k Zimní 
univerziádě 2015, tak nám musí být trochu smutno, že takové úspěchy našich sportovců či na našem území 
pořádané akce na nejvyšší úrovni jako MS v cyklokrosu či ME v halové atletice se nedočkaly ze strany České 
pošty více přízně. Olympsport sám vše zvládnout nemůže.                                                              –jpb- 

 

DEJTE PROPUKNOUT SVÝM SCHOPNOSTEM 
 

Nová střešní organizace pro olympijskou filatelii AICO nám 
poslala zpravodaj s novinkami. S jeho obsahem Vás 
seznámíme v příštím zpravodaji, ale s jedním z bodů Vás 
seznámíme již dnes. Jde o znak nebo, chcete-li, logo 
jednotlivých národních asociací. Ty mají právo si logo 
navrhnout a je jediné omezení, v návrhu nesmějí být 
použité olympijské kruhy. Nakoukneme-li do historie, tak 

původní logo OS v roce 1965 navrhl člen americké SPI, přítel Joe Lacka, O. 
Wyslotsky. Návrh nám věnoval ke vzniku OS. Druhé logo, to barevné bylo jednotné na popud FIPO. 
my nyní jsme před vytvoření loga nového. Vedení OS vyhlašuje soutěž, Vaše návrhy do jarního 
setkání zasílejte nebo nejpozději při setkání předejte Láďovi Janouškovi. Návrhy by měly být 
černobílé, případně barevné na formátu A5.                                                                       –jp- 
 

2 7 .  Z i m n á  u n i v e r z i á d a  
Najväčším sviatkom akademického športu planéty je univerziáda. Hlavným organizátorom takéhoto 
vysokoškolského medzinárodného športového podujatia je Medzinárodná federácia vysokoškolského 

športu (International University Sports Federation - FISU). Názov je 
kombináciou slov „Univerzita“ a „Olympiáda“.  
Hostiteľskou krajinou "27. Zimnej univerziády" v roku 2015 boli 2 krajiny, 
Španielsko - Granada a Slovensko - Štrbské Pleso a Osrblie. Akademickí 
športovci sa v slovenských zimných strediskách predstavili v atraktívnych 
disciplínach – v skokoch na lyžiach, v severskej kombinácii, v behu na lyžiach 
a v biatlone.  
Na Štrbskom plese sa 24. 
1. uskutočnil otvárací 
ceremoniál a večer 1. 2. 
záverečný ceremoniál. 
Slovenská pošta k tomuto 
športovému podujatiu 
pripravila zaujímavé pro-
dukty. Na základe podne-
tu od Slovenskej 
spoločnosti olympijských 
a športových zberateľov 
(SSOŠZ) bol zaradený do 
emisného plánu celín 
poštový lístok s prítlačou, 
venovaný priamo Zimnej 
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univerziáde. K dispozícii boli aj dve príležitostné poštové pečiatky s domicilom 
pošty Štrbské pleso a jedna s domicilom pošty Hronec (táto pošta je najbližšia 
k biatlonovému areálu v Osrblí). 
 

           
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naviac SSOŠZ zabezpečila vo vlastnej réžii personalizovaný UTL v náklade 50 ks.                                                                
                                                                                            spracoval PO (stamptk@atlas.sk) 
 

   

SLOVENSKO - ŠPORT  2014  (príležitostné poštové pečiatky) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                       1.                                 2.                      3.                             4.                               5. 
 
  1. - 13.2.2014, Bratislava 1, Zimné paralympijské hry, Soči 
  2. - 17.4.2014, Považská Bystrica 1, Inaugurácia známok historické motocykle 
  3. - 22.4.2014, Mojmírovce, Prvé dostihy v Urmíne – 200 rokov 
  4. -   6.6.2014, Bratislava 5, Leopold Štastný-trénerská legenda, SSOŠZ spoluzakladateľom AICO 
  5. - 27.6.2014, Handlová, 40.ročník Baníckej rally 
 
     
                               
 
 
 
 
 

                     6.                        7.                             8.                               9.                         10. 
 
  6. - 16.  8.2014, Smolenice, 20 rokov založenia oblastného klubu výsadkárov SR 
  7. - 21.  9.2014, Bratislava 1, Mt.Everest, Jozef Psotka–Zoltán Demján, 15.10.1984 (30 rokov od výstupu) 
  8. -   5.10.2014, Košice 1, 1924-2014, Medzinárodný maratón mieru – najstarší v Európe 
  9. - 12.11.2014, Bratislava 1, Bratislavský šermiarsky klub F.Martinenga, 50.výročie 
10. -   6.12.2014, Trnava 1, Karate klub Slovšport Trnava, 35.výročie klubu 

spracoval PO (stamptk@atlas.sk) 


